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Uzmanlık 

Aebi Schmidt Deutschland GmbH, şehirsel 

teknoloji konusunda öncüler arasındadır. 

Neredeyse 100 yıl önce, bugün dünyanın her 

yerinde, her türlü hava koşullarında ve tüm trafik 

alanlarında güvenliği garanti eden bu şirket için 

temeller atılmıştır.  Dünyanın her yerinde insanlar 

Schmidt’in araçlarına ve becerilerine güvenirler.

2007’den itibaren Aebi Schmidt Grup bünyesinde 

olan Schmidt, kendini, trafik alanlarının temizliği, 

boşaltımı ve bakımı hususlarında yenilikçi 

çözümler sunan öncü bir sistem sağlayıcı olarak 

görür. Ürünlerimiz ataçmanlı ve demonte 

ekipmanlardan özel amaçlı araçlara, lojistik gibi 

tüm ilişkili servislere kadar çeşitlilik gösterir.

Servis sağlayıcı partnerlerimizin ve aynı zamanda 

ihtiyaç duyulduğu her anda ve her yerde yedek 

parça teslimi yapabilecek gelişmiş lojistik 

servislerinin yoğun desteğiyle garanti ederiz ki, 

müşterilerimizin her zaman yanındayız. 

Almanya'da Üretim

Süpürme araçlarımız “Made in 

Germany” ("Almanya’da Üretilmiştir”) etiketi taşır. 

Cleango serilerindeki tüm araçlar  ST. Blasien’deki 

fabrikada üretilmiştir. Schmidt, Almanya üretim 

bölgesine oldukça bağlıdır ve devamlı olarak 

fabrikalarına modernize edilmesi ve genişlemesi 

hususlarında – bu nedenle aynı zamanda 

ürünlerinin kalitesine de - yatırım yapmıştır.  

Schmidt – Prensip gereği üst düzey teknoloji



3

Çalışanlarımız arkamızdadır. Güvenin, bir şirketin 

tüm alanlarındaki kalite ve performansa dayalı 

olduğunu bilir ve bunu her gün bizim adımızla 

kanıtlarlar.

Dünya çapında bir ün

Tüm dünyada mavi renkli Schmidt yazısı logosu 

geçer. Alman mühendislik uzmanlığıyla üretilmiş 

araçlar Asya, Güney Amerika veya Yakın Doğu’da 

olduğu gibi Avrupa’da da aynı şekilde mükemmel 

faaliyetler gösterir.  Bu dünya çapındaki tanınma 

bir güven işareti anlamına geldiği gibi aynı 

zamanda sürekli bir optimizasyonu da beraberinde 

getirir: Çünkü gelecek, beraberinde getirdiği yeni 

görevlerle, asla uzakta değildir. 

Schmidt – Prensip gereği üst düzey teknoloji

• Kompakt, ağır yükle dahil manevra edilebilir dizayn Yüksek 

hazne kapasitesi ve atık sahasına daha az gidip-gelme.

• Çevre dostu teknoloji

Temiz motor teknolojisi, PM10 sertifikalı

• Uzun çalışma saatlerinde sürücü için maksimum konfor

Schmidt – Prensip gereği üst düzey teknoloji

Modüler sistem, Cleango’yu istediğiniz gibi ayarlamanıza olanak 
verir.
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1. Hazne

2. Ana şasi

4. Emme
ve süpürme
ünitesi

Schmidt Street King 660 – Bileşenleri

Ekonomik Street King 660 araca monte süpürge: 
Her türlü engelde taviz vermeden temizlik
Street King 660 güçlü ve etkili bir araca monte 
süpürgedir. Yüksek emiş gücü, geniş haznesi ve 
geniş su tankı uzun süreli çalışma ve yüksek 
düzeyde etkinlik sağlar. 

Güçlü emme ve süpürme ünitesi  
Yüksek performans ve süreklilik hususları göz 
önüne alınarak tasarlanan çekmeli süpürme ünitesi 
birçok avantaj sağlar:

Entegre rulo fırçalı emiş nozulu ve yüksek 
performanslı emiş nozulu kirlerin optimum bir 
şekilde toplanmasını sağlar, diğer modellere kıyasla 
%15’e kadar daha fazla çalışma hızına olanak verir.

Oldukça kompakt bir dizayn
Emiş fanı, aracın gidiş yönünün enine doğru, 
haznenin ön kısmına yerleştirilmiştir, bu da hava 
akımını optimize ederken toplam uzunluğu da 
azaltır.

Alt şaside tüm sürüş ünitesinin ideal bir şekilde 
ayarlı olması kompakt tasarıma elverişlidir ve 
optimum bir aks yükü dağılımı sağlar.  

• Frenlemeden kaynaklanan sarsıntı önleme - maksimum
düzeyde

• Yüksek süpürme kapasitesi
• Tüm süpürme genişliğinde “mekanik” temizleme için,

rulo fırça emiş nozuluna tamamen entegre edilmiştir.
• Bakım çalışması ve yağlama gerektirmez

4 Modül
Street King 660, modüller halinde tasarlanmıştır ve bu 
yüzden araca monte etmeye ve çalışmaya son derece 
uygundur 

1. Hazne
2. Ana şasi
3. Sürüş
4. Emiş ve süpürme ünitesi



3. Sürüş

4. Suction and 

sweeping unit

Schmidt Street King 660 – Bileşenleri

Şasi
Araç, 15-18 t sınıfı, çift dingilli kamyon tipi her araca, uygun 
teknik spesifikasyonları sağladığı sürece monte edilebilir. 
Gövde, kamyon tipi araç üretici prensiplerine uygundur.   

Alt Şasi 
Genel ana şasi tüm standart kamyon tipi araçlar için 
uygundur. Süpürme ünitesi dahil tüm süpürücü için yer 
sağlar. Tüm süpürücü, araca değil ana şasiye monte 
edilmiştir, bu yüzden istek doğrultusunda demonte olarak da 
mevcuttur (aracın kış bakım aracı olarak kullanılması)

Sürüş
Kapsüllü motor bölmesi ve üst düzey teknoloji motor, 
Street King 660 aracını en sessiz ve en çevre dostu 
süpürme araçlarından biri haline getirir. The Deutz TD 
2.9 yardımcı motor etkili performans sağlar. Hazne, 
motor bölmesine kolay erişim için eğilebilir. 

EuroMot 3B and EuroMot 3A motorlar ayrıca mevcuttur 
(ihracat için)



Schmidt Street King 660 – HAZNE

Hazne
7.0 m3 hazne kapasitesi fazla miktarda kirin 
toplanmasına olanak verir. Haznenin paslanmaz 
çelik yüzeyi ve kauçuk kaplı ayırıcı levhalar, uzun 
servis ömrü garanti eder ve yıpranmayı önler. 
Ayırıcı levhaların ayrıca ses yalıtımı özelliği vardır.

60° boşaltma açısı tortu ve kalıntısız boşaltımı 
garanti eder. Mükemmel hava akımlı büyük, 
katlanabilir yaprak panel tüm hazneyi kaplar

Aerodinamik hazne, hava akımı ve yaprak panel 
haznede bir kasırga etkisi yaratır, haznenin %100 
doldurulmasını ve bu sayede atık sahasına daha az 
gidip gelinmesini sağlar.

Yana monte atık kapakçığı ayrıca doluluk seviyesini 
gözlemeye yarar 

• 7.0 m3 hazne kapasitesi
• 60° boşaltma açısı
• Hazneye entegre alet kutusu
• Büyük, katlanabilir yaprak panel
• Kompakt tasarım



En iyi gövde

Genel ana şasi Street King 660’ın yapısını 
oluşturur.

Arka aksın üstünde arkaya monte edilmiş su 
tankı ve öne dikey monte edilmiş su tankı ana 
şasiye entegre edilmiştir. Öne monte su tankı 
sürücü için optimum ses yalıtımı içerir, 
sürücü kabininde oldukça düşük ses seviyesi 
oluşur. 

Tamamen entegre hidrolik, pnömatik ve 
elektrikli bileşenler kolay ve çabuk bakımı 
beraberinde getirir. Geniş kapakçıklar 
sayesinde herşeye aracın dışından erişilebilir.

Schmidt Street King 660 – Gövde



Schmidt Street King 660 – Su sistemi 

Su sistemi
1,600 litre kapasiteli geniş su tankları uzun süreli 
süpürme işlemlerine olanak verir. Ayrıca arkaya 
monte su tankı düşük ağırlık merkezi sağlar, sürüş 
sırasında güvenliği artırır. Su tankları hazneye bağlı 
değildir, bu da haznenin eğimi sırasında dengeyi 
artırır. 

Dry-running prevention sistemli hidrolik çalışan 
yüksek performanslı su pompası, fırçalarda ve 
emiş nozulundaki püskürme nozullarına su tedarik 
eder. Ek püskürtme nozulları, aracın tamponu 
üstüne örneğin, opsiyonel olarak mevcuttur.

Street King 660’ın standart versiyonu düşük 
partiküllü emisyon seviyesi sayesinde 3 yıldızlı 
PM10 sertifikasına sahiptir, bu özellik onu özellikle 
çevre dostu kılar.   

• 1,600	litre su tankı kapasitesi

• Paslanmaz çelik su tankları

• Toz parçacıklarının en iyi şekilde toplanması – PM10 3-yıldızlı sertifika

• Sürücü kabininde su besleme hattı bulunmaz

• Su nozulları elektrikli olarak kontrol edilir, ES kontrol paneli sayesinde
maksimum esneklik

• Emiş nozulundaki, disk fırçalardaki ve besleme fırçasındaki püskürtme
nozulları sayesinde atığın toz çıkmadan toplanması

• 8 bar ile dakikada 48 litre akış hızına sahip hidrolik olarak çalışan su
pompası ve  dry-running prevention sistemi

• Artık su seviyesi göstergesi, kontrol panelinde gösterilir, opsiyonel
dolum seviyesi sensörü

• Hazne kapağında atık su boşaltma hortumu



Opsiyonel su hacmi düzenlemesi önemli bir 
özelliktir, sürücünün su seviyesini 3 
basamakta kolayca ve hızlı bir şekilde ES 
kontrol ekranından ayarlamasını sağlar. Ek 
olarak, ayrı su nozulları dokunmatik 
ekrandan açılıp kapatılabilir. 
Bu özellik su harcamasını oldukça aza indirir, 
süpürme işleminin daha uzun sürmesini 
sağlar ve önemli kaynakların korunmasına 
olanak verir.
Tüm bu fonksiyonlar sürücü kabinine su 
borusu hattı döşenmeden sağlanır 



Schmidt Street King 660 – Emme ve Süpürme Ünitesi

Köşelerde optimum süpürme 
Standart versiyonda, frenleme kaynaklı sarsıntı 
önleme sistemine sahip, sola veya sağa monte 
edilmiş çekmeli bir süpürme ünitesi atığın direkt ve 
etkili olarak toplanmasını sağlar. Önemli nokta, 
emiş nozuluna en uygun şekilde entegre edilen rulo 
fırçadır, süpürme kapasitesini ve çalışma hızını 
artırır ve   

tüm süpürme genişliği boyunca mekanik 
temizleme sağlar. Sonucunda tüm inatçı kirler 
etkili bir şekilde çıkarılmış olur. 

Pnömatik atık kapakçığı sayesinde, ağır atıklar 
aynı zamanda problemsiz bir şekilde toplanır. 
Emiş nozulundaki, disk fırçalardaki ve rulo 
fırçadaki püskürtme nozulları, atığın tozsuz bir 
şekilde toplanmasına olanak verir.

Emiş fanındaki akım ayarlaması ve optimum 
hava akımı düşük fan hızında dahi yüksek 
performansa izin verir. Emiş fanı nerdeyse sürekli 
olarak ayarlanabilir, yüksek bir hava akım hızı 
vardır ve atığın etkili bir biçimde toplanmasını 
sağlar.

• Disk fırçalar, besleyici fırça be emiş nozulunun optimum
kapsamı köşelerde dahi mükemmel süpürme sonuçları verir

• Fırça basıncının ve hızının ayarlanması fırça yıpranmasını
minimuma indirir

• Çekmeli süpürme sistemi frenlemeden kaynaklanan sarsıntı
önlemede maksimum yetkinlik sağlarken süpürme ünitesinin
engeller karşısında darbe almasını da önler

• Emiş nozuluna entegre rulo fırça yüksek çalışma hızına ve etkili
bir mekanik temizlemeye olanak verir

• Yüksek emiş gücü atığın etkili bir şekilde toplanmasını garanti
eder



Disk fırçaların hızı, ve aynı zamanda besleme 
fırçasının hızı ayrı olarak devamlı şekilde 
ayarlanabilir, atığın yapısına göre ayarlama 
yapılabilmesini sağlar. Ek olarak, fırça 
aşınması minimuma indirilmiştir.
Sağa ve sola monte edilen süpürme ünitesiyle 
ikili versiyon opsiyon olarak mevcuttur, 
günlük süpürme işlemlerinde maksimum 
esnekliğe olanak verir.
İkili versiyonda 2,350 mm süpürme genişliği 
opsiyonel olarak 3,500 mm’ye kadar 
çıkarılabilir – simültane süpürme – iki 
süpürme ünitesi de aynı anda çalışır.  

Schmidt Street King 660 – Emme ve Süpürme Ünitesi

• Süpürme ünitesi sağa ve sola yerleştirilmiştir

• İkili versiyon ve simültane süpürme opsiyonel olarak
mevcuttur

• Entegre rulo fırça ile aşınmaya dayanıklı emiş nozulu

• Atık kapakçığı pnömatik olarak çalışır
• Araç geri giderken süpürme üniteleri kaldırılır ve su

pompası kapanır
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Schmidt Street King 660 – Çalışma Ünitesi

Yenilikçi Schmidt ES çalışma konsepti ile 
Sezgisel ve rahat kullanım
 Birkaç çalışma elementiyle kolay ve direkt bir 
işleme önem verilmiştir. Komutların çoğu 
otomatik olarak sağlanır. Akıllı menü 
navigasyonu süpürücüyü çalıştırmak için çok 
az  dikkat gerektirir, sürücünün yola ve trafiğe 
tamamen konsantre olmasını sağlar. Bu üst 
düzey teknoloji, güvenli ve etkili yol 
temizleme için önemli bir basamaktır.

Rahat çalışma için ergonomik operasyon

İleri elektronik sistem, çalıştırma gereçlerinin 

kompakt tasarımına olanak verir, sürücü kabinine 

kolayca yerleştirilmiştir ve ulaşılacak seviyede 

olması için sürücü tarafından da kişisel isteğe göre 

ayarlanabilir. Kapı kontrol paneli pratiklik sağlar, 

tüm ana fonksiyonlar kullanılabilir, süpürge 

ünitesini açıp kapatmak, disk fırçayı uzatıp geri 

çekmek, ağır atıkları toplamak ve gerekirse 

opsiyonel donatıları çalıştırmak gibi. 

Optimum süpürme sonuçları için maksimum 

ergonomik tasarım.   

• 7 inç renkli dokunmatik ekran ile yeni çalışma
teknolojisi

• Basit fonksiyonlar için kapı kontrol paneli
• Sürücü için kullanım kolaylığı ve rahatlık
• Hem anahtarlı hem dokunmatik kontrol
• Kolay menu navigasyonu
• Ekranda tüm gerekli bilgilerin sergilenmesi
• İşitsel ve görsel uyarılar
• Ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanması

(sensör)
• Muayene sistemi
• 3 kameraya kadar TFT Monitör opsiyonu



13

2. Menü

6. Disk fırça sağ

8. Emiş nozulu sağ

7. Emiş nozulu sol

5. Emiş fanı ve 
besleme fırçası

4. Disk fırça sol

3. Yardımcı motor, su
poması, ışıklandırma vb. için 

tuşlar

1. Aç/Kapa (On/Off)

1. Açık/Kapalı (On/Off)

3. Atık kapakçığı açma

4. Atık kapakçığı kapama

5.Disk fırçayı döndürme 6. Diğer işlemler

8. Kaldırma (Crossover lift)

7. Fırça/ emiş nozulu ek
fonksiyonlar

2. Süpürme ünitesini açma ve 
kapama, disk fırçayı uzatma ve

geri çekme



Yararlı Donatılar 
Street King 660 aracının uygulama alanlarını 
genişletir, temizlik seviyesini ve süpürgenin 
ekonomik etkenliğini artırır. 

Vakum bomu
Sürücü kabininin önüne, park halinde araçların 
yanlarına veya aracın arka tarafına da uzanabilir. 
Manuel kontrol paneliyle kolay operasyon 
sağlanır.  

Süpürge hortumu 
Yüksek emiş gücü rögar temizliğinde ve inatcı 
kirlerin, taş ve şişelerin temizlenmesinde 
etkilidir.

Döndürülebilir egzoz hava akışı
Egzoz hava akışı, arkaya aşağı veya öne 
yukarı ayarlanabilir, sürücünün çalışma 
tipine göre uyum sağlar. Örn. Ağaçların 
altının süpürülmesi 

Püskürtme barı
The front-mounted spray bar wets the 

surface to be swept with water to capture 

dust particles.

Çevresel Işıklandırma
Işıklandırma sistemi süpürme alanının ve aracın 
etrafının mükemmel bir şekilde aydınlanmasını 
sağlar.  

Street King 660 Araca monte süpürge – Özellikleri
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Street King 660 Truck-Mounted Sweeper – Teknik Özellikleri

Street King 660

Hazne 

Hazne Kapasitesi 7.0 m3

Boşaltım açısı 60°

Kir toplanması

Disk fırça, besleme fırçası, besleme fırçası ve çekmeli 

emiş nozulu   Ø Disk fırça 750 mm

Ø	Besleme fırçası	 400	mm

Besleme fırçası uzunluk 1,300	mm

Emiş nozulu genişlik 750 mm

Ø Emiş hortumu 250 mm

Süpürme genişlikleri

Emiş nozuluyla disk fırça 1,200 mm

Emiş nozulu ve rulo fırçayla disk fırça 2,350 mm

İkili versiyon ve simültane süpürme  3,500 mm'e kadar

Yüksek basınçlı havalandırma 

Sürüş hidrolik

Hız 2,100	–	3,100	1/dk

Hava akım hızı maks. 18,000 m3/h

Destek plakası, bıçaklar, aşınmaya dayanıklı çelikten sarmal duvar (Hardox)

Motor / Sürüş

Yardımcı motor Deutz

Tip TD 2.9, EuroMot 3B with diesel ox. cat. 

TD 2.9, EuroMot 3A (outside Europe)

Silindir hacmi 2,900 cm3

Randıman 55.4	kW	(75	HP)	@	2,600	1/dk

Tork 260	Nm	@	1,600	1/dk

Dolum kapasitesi 

Su tankı 1,600 l

Hidrolik yağ tankı 130 l

Hız

Ulaşım hızı 0	-	90	km/h

Çalışma hızı 0	-	20	km/h

Ağırlıklar

Basit araç boş ağırlık* 4,250 kg

Basit araç boş ağırlık * ikili versiyon 4,650 kg

*opsiyonlar olmadan



www.aebi-schmidt.com
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Aebi Schmidt Holding AG

Marketing and Communication

   Scan and experience the 

   ASH Group on YouTube  

Teknik bilgiler değişime tabidir 

Photographs are not binding

Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.




